
Zpráva o činnosti výboru Společnosti českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů 

                                                          v letech 2008 – 2012 

 

Vážené dámy, vážení pánové, 

výboru Společnosti českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů, vypršel čtyřletý mandát 

daný Valnou hromadou Společnost v říjnu 2008 ve Zlíně. Scházíme se proto, zde v Plzni, abychom 

zrekapitulovali nejen stav Společnosti za uplynulé čtyřleté období, ale také zhodnotili čtyřletou 

práci výboru Společnosti. Nebylo to období lehké ani jednoduché. To ostatně pociťujeme my 

všichni, ať již v osobním či pracovním životě.   

 

Valná hromada ve Zlíně (2008)  přijala usnesení, ve kterém  

 uložila výboru Společnosti projednat dodatečné ocenění hlavních organizátorů Národní výstavy 

kaktusů při letní Floře Olomouc 2008. 

              - úkol byl splněn 

 uložila výboru Společnosti projednat možnosti finančně podporovat z rozpočtu SČSPKS 

aktivity směřující k získávání nových členů a provozování kroužků mladých kaktusářů. 

         - finanční požadavky nebo návrhy k podpoře získávání nových členů a provozování  

            kroužků mladých kaktusářů nebyly ze strany kaktusářských klubů uplatněny.  

            K podpoře získávání nových členů byly pro zájemce uvolněny zásoby starších  

            čísel časopisu a znovu vytištěna barevná skládačka v nákladu 10 tis. výtisků, která  

            je k dispozici všem kaktusářským klubům 

 udělila výboru Společnosti mandát pro jednání s MŽP ohledně obsahu novely vyhlášky  

o CITES.  

                - za společnost se jednání zúčastnil Ing. Běťák, jednání byla ukončena 

 

Výbor Společnosti pracoval v počtu 24 členů, z toho 19 členů zastupuje organizace z Česka  

(z toho 2 jako členové komise revizorů účtů) a 5 členů zastupuje organizace ze Slovenska (z toho 1 

jako člen komise revizorů účtů). V červnu r. 2011 zemřel člen výboru Ing. Viktor Talián. Jeho 

mateřská organizace Astrophytum Brno navrhla kooptovat pro zbytek volebního období za člena 

výboru Společnosti Radka Čecha. 

Vydavatelská a redakční rada pracovala v počtu 15 členů. Během funkčního období zemřel její 

dlouholetý člen Jan Klikar. Na žádost slovenských klubů byl do redakční rady kooptován p. 

Ladislav Fábián. Více o činnosti vydavatelské a redakční rady bude v samostatné zprávě. 

 

Společnost v současné době zastřešuje cca 80 místních organizací (z toho 9 na Slovensku), v jejichž 

čele stojí předseda. Již v předchozích letech, na pravidelných výborových schůzích, jsem 

konstatoval, že komunikace mezi výborem a některými organizacemi není úplně  

v pořádku. Z některých organizací se, bohužel, stávají a z některých se už stala torza s minimálním 

počtem členů, bohužel, vesměs pokročilého věku. Ne vždy máme přehled  

o stavu těchto organizací. V mnoha případech jen snižující se odběr časopisu je pro výbor avízem, 

že něco není v pořádku. Znovu připomínám, že každý z členů výboru, který zastupuje určitý region, 

by měl mít přehled nejen o své domovské organizaci, ale i o dalších organizacích z regionu, které 

ve výboru zastupuje. Členství ve výboru Společnosti není funkce čestná, ale především pracovní. 

Víme, že vývoj stavu členské základny není v posledních letech dobrý.  Podle zpráv, které mám ze 

slovenských organizací, je zde situace v získávání nových členů o něco lepší. Úbytek členů není 

zatím výrazný problém větších organizací. Větší kluby zatím nevnímají tuto situaci jako kritickou, 

ale v některých malých organizacích již dnes zůstává jen několik skalních nadšenců, kterých, 

bohužel, každoročně ubývá a těm, co zůstávají, ubývají síly. Během minulých let jsem byl pozván a 

navštívil jsem řadu organizací. Téměř nikde jsem neviděl kaktusářský dorost a myslím si, že řada 

organizací dožívá. Všem, a tím myslím dlouholeté členy, funkcionáře klubů i Společnosti by 

nemělo být jedno, kam se vývoj ubírá.  

 



Získat u mládeže a dorostu zájem o kaktusy a sukulenty, v tvrdé konkurenci technických lákadel, je 

obtížný problém. Kde ale jinde, než u mládeže, hledat naše pokračovatele? Úloha místních 

kaktusářských organizací v řešení takového problému je velmi těžká. Ne každý z funkcionářů těchto 

organizací je akční, velká část sice konstatuje úbytek členské základny, ale chybí jim invence a 

kreativita k tomu, aby do svého plánu činnosti, kromě pravidelných schůzek a občasných výstav, 

zařadili také akce, které osloví mládež i veřejnost. Z některých organizací ale máme poznatky, že 

aktivní přístup funkcionářů nese výsledky v podobě nových členů. 

 

Změna životního stylu a změny v chápání životních hodnot a priorit nepřejí takovým činnostem, 

jako je kaktusářství. Přesto doufám, že vztah jedince k přírodě v dnešní konzumní společnosti úplně 

nezanikne. Problém je citelný především v tom, že podstatně ubývá předplatitelů časopisu. 

Dlouhodobě se nám dařilo držet cenu časopisu na stejné výši. Bohužel, vzhledem k vývoji ostatních  

cen v ČR musíme přistoupit k její úpravě.  

 

Časopis Kaktusy je pro mnoho kaktusářských organizací jediným zdrojem informací a spojovacím 

článkem se Společností. Připomínám, že letos vydáváme už 47 ročník. Na různých akcích se často 

přesvědčujeme, že existují desítky a možná stovky pěstitelů kaktusů a sukulentů, kteří časopis 

vůbec neodebírají.! Může to být trend přechodu od tištěných periodik k elektronickým formátům, 

může to být problém ekonomický, obsahový nebo nějaký jiný! Není to, bohužel, stav přechodný, 

ale spíše trvale klesající. Výbor Společnosti nemá příliš prostoru tuto situaci pozitivně ovlivňovat. 

Přesto se domníváme, že můžeme:   

- zlepšit strategii práce s veřejností (tiskové zprávy, články pro jiné časopisy apod.) a to i na 

místní úrovni  

- změnit webové stránky společnosti z pasivních na interaktivní (redakční systém, volné a 

kódované informace, objednávky časopisu a jiných tiskovin, vyhledávání kontaktů apod.) 

- zpřístupnit na internetu informace o obsahu časopisu (anotace a rešerše obsahu jednotlivých 

čísel, newslettery apod.) 

- umožnit virtuální členství (přístup ke kódovaným informacím) 

Není a nebude jednoduché takové změny provést. Přesto některé změny na webových stránkách 

byly realizované. 

 

Nyní něco k další činnosti Společnosti v právě uplynulém volebním období: 

Na jaře roku 2009 byla naše společnost požádána o převzetí odborné garance na konferenci SPINY 

PERSPECTIVES, neboli Úhly pohledu. Konference s doprovodným programem byla zaměřena 

především na ochranu kaktusů a sukulentů na jejich přirozených stanovištích. Velký prostor byl dán 

také úmluvě CITES, resp. její implementaci v evropském a českém právním systému, i když tato 

úmluva má na ochranu kaktusů a sukulentů na jejich přirozených stanovištích mizivý vliv. Téma 

CITES, působení orgánů státní správy a chápání ochrany kaktusů patří mezi členy společnosti 

jednoznačně k nejdiskutovanějším tématům. Úmluva CITES je především záležitost práva a dotýká 

se každého z nás, nejenom těch, kteří s kaktusy obchodují. Ať chceme nebo nechceme je držení 

kaktusů a sukulentů postaveno na hranu zákona. Jednotlivec nemá žádnou šanci cokoliv změnit. 

Zákon plíživě omezil naše občanská práva. Je třeba trvale upozorňovat na takové absurdity, jako je 

zařazení mnohonásobných hybridů mezi rostliny, jejichž obchodování a pěstování CITES omezuje. 

Obdobnou absurditou je prokazování původu rostlin, s jejichž semeny lze volně nakládat, která 

nepožívají ochrany CITES a jejichž původ není nutno prokazovat. Jak ale prokazovat původ rostlin, 

vypěstovaných z těchto semen, zákon neupravuje a je na libovůli kontrolního orgánu, zda uzná, že 

jsem si rostlinu sám vypěstoval ze semen, nad nimiž CITES nemá moc, nebo zda mi takové rostliny 

zabaví, protože jsem dostatečně neprokázal původ. Boj s touto byrokracií je běh na dlouhou trať a 

snaha, aby se právní nejistota změnila na stav právní jistoty, vyznívá zatím jen jako přání. 

Zastáváme názor, aby byla nastavená taková pravidla, kterým běžný pěstitel rozumí, a nezatěžují ho 

administrativou, která pro něho nemá žádnou cenu a pro státní orgány nemá žádnou vypovídací 



hodnotu. Především z tohoto důvodu navrhujeme vložit do textu stanov Společnosti klauzuli, kterou 

potvrzujeme, že jsme, ve vztahu k CITES, dotčenou organizací.  

 

Z mého pohledu byla konference „Úhly pohledu (Spiny perspectives)“ určitým zlomem ve vztahu 

orgánů MŽP k naší Společnosti a kaktusářům obecně. Byl to krok, který posunul vnímání problémů 

mezi pěstiteli a státní správou o kus dopředu.  Samozřejmě nebyla to pouze tato konference, která 

přispěla ke zklidnění napjatého vztahu. Řada jiných aktivit pomohla usměrnit horlivost některých 

úředníků. Zdá se, že došlo k pochopení reality a návratu do mantinelů právního řádu. To ovšem 

neznamená, že by nedocházelo, ze strany některých jedinců, k porušování zákonných ustanovení.  

Bohužel se nepodařilo dotáhnout do konce monotematický speciál, jako shrnutí závěrů konference 

„Úhly pohledu (Spiny perspectives)“.  

 

Rád bych rovněž informoval valnou hromadu, že jsme závěrem roku 2009 uzavřeli s Národní 

knihovnou ČR smlouvu o archivaci a uchovávání našeho e-média – webových stránek Společnosti.  

 

Na přelomu roku 2009 a 2010 začala kaktusářskou veřejností hýbat kauza „Meskalin“. Všichni 

určitě víme, o co jde. Chci jen připomenout, že jsme jako Společnost prokázali, že dovedeme hájit 

zájmy kaktusářů. Dokázali jsme vyvinout tlak na změnu nařízení vlády a to se nám podařilo. Po 

neúspěšném lobbingu u vlády premiéra Fischera, neúspěchu stížnosti u ombudsmana Motejla i 

nechuti advokátů k podání ústavní stížnosti, jsme nalezli pochopení u ministra spravedlnosti Jiřího 

Pospíšila. Téměř po dvou letech úsilí jsme dosáhli změny vládního nařízení. Běžné pěstování 

kaktusů s obsahem meskalinu ve sbírkách, již není přestupkem ani trestným činem, za předpokladu, 

že nebude zneužito k výrobě meskalinu, jako halucinogenní látky.   

  

Ve výčtu našich aktivit lze pozitivně vnímat poměrně časté setkávání našich členů na různých 

akcích. Přednášky i burzy rostlin jsou pro mnohé příležitostí dostat se, alespoň obrazem  

 a slovem, do světa a obohatit své sbírky kvalitními rostlinami.  

 

Pravidelně jsou pořádána sympozia v Praze, Brně a Bratislavě, sezóna se otevírá setkáním ve Dvoře 

Králové nad Labem. Z dalších akcí to jsou ostravské a frýdecké Kaktusy v Pobeskydí, plzeňské 

Kolokvium a mezinárodně proslulé zavírání sezóny v Chrudimi. Tradice kaktusářských setkání byla 

založena také v Piešťanech a Trnavě. Ve výčtu akcí nemohou chybět ani individuálně pořádaná 

setkání, která nepochybně udržují přátelský duch mezi našimi členy. Rovněž klubové akce 

připomínající výročí založení kaktusářských organizací dokládají, že naše Společnost má svoji 

historii i tradici. 

Ohlas většiny akcí je velmi dobrý a já bych chtěl z tohoto místa poděkovat všem organizátorům 

těchto akcí za úsilí a péči, kterou organizaci akcí věnují. Je pozitivní, že se zprávy o těchto akcích 

objevují také v našem časopise. Je to důležité pro zaznamenání naší společné historie. Tu mapuje a 

zaznamenává také archívní sekce, která shromažďuje materiály, dokumentující naši činnost. 

Z dalších specializovaných sdružení vyvíjí činnost gymnofilové, notofilové a sukulentáři.  

 

Důležitou stránkou naší činnosti je také mezinárodní spolupráce. Nadstandardní vztahy máme 

s polskými kaktusáři, řada našich členů pravidelně přednáší na jejich akcích a naše akce jsou 

hromadně navštěvovány polskými kaktusáři. Velmi dobré vztahy máme také s kaktusáři Rakouska, 

Německa, Nizozemska, Velké Británie i USA. Přestože to jsou spíše vztahy individuální, pomáhají 

udržet vysoký kredit českého kaktusářství. Náš člen, šéfredaktor časopisu Kaktusy a člen výboru 

Mgr. Petr Pavelka byl oficiálně pozván a přednášel na sjezdu amerických kaktusářů v Tucsonu. To 

je významné mezinárodní ocenění úrovně českého kaktusářství. Také o některých jiných 

významných kontaktech byly zveřejněny zprávy v časopise Kaktusy. 

 

Rovněž musím připomenout, že každoročně oceňujeme ve spolupráci se Spolkem pěstitelů kaktusů 

v Chrudimi významné kaktusáře a sukulentáře cenou „Zlatý Alberto.“  Tradice, která vznikla 



z iniciativy Pavla Pavlíčka, se ujala a má v činnosti Společnosti své významné místo. V uplynulém 

volebním období byli oceněni: dr. Miroslav Veverka (2009) Jan Klikar in memoriam, Mgr. Jan 

Gratias (2010), Ing. Ivan Běťák (2011) a letos Dr. Jan Gloser.    

 

Výboru Společnosti se naplnil čtyřletý mandát a valná hromada hodnotí, co se výboru Společnosti 

podařilo a kam Společnost za uplynulé čtyři roky dospěla. Jsem přesvědčen, že toto hodnocení 

může být pozitivní. Byl bych rád, kdyby moje slova byla pochopena tak, že v zásadních principech 

výbor splnil svoje poslání a dokázal obhájit i zájmy kaktusářů v rámci legislativních změn.  Kam 

bude další vývoj Společnosti směřovat je především věcí nově zvoleného výboru.  Ten bude mít 

odpovědnost nejen vůči členům Společnosti ale i tradicím českého a slovenského kaktusářství. Čeká 

ho především hodně práce a pravděpodobně i změn zažitých stereotypů. Nicméně, hlavní úkoly 

zůstávají: 

 

 Zabezpečení vydávání kvalitního časopisu Kaktusy 4x ročně a speciálních čísel, podle 

finanční situace vč. zajištění pravidelných jednání VR a RR 

 Zajištění jednání výboru Společnosti jedenkrát ročně 

 Věnování pozornosti vývoji členské základny a počtu předplatitelů časopisu Kaktusy 

 Příprava a reakce na případné legislativní změny, týkající se Společnosti a jejích členů 

 

Závěrem chci poděkovat všem členům dosavadního výboru Společnosti i členům vydavatelské a 

redakční rady za jejich práci pro Společnost v letech 2008 – 2012. Těm, kteří opouští výbor 

Společnosti a v dalším volebním období nekandidují, chci popřát hodně zdraví a radosti 

z oblíbených rostlin v příštích letech. 

 

V Plzni 15. 9. 2012: Ing. Jaroslav Vích, předseda SČSPKS 

 

 

Zpráva o stavu financí SČSPKS  
(Ke dni 9.9.2012) 

Příjmy Kč 

příspěvky 425 650,-  

inzerce 12 159,- 

ostatní 12 594,69 

Atlas 2012 82 200,- 

zůstatek k 31.12.2011 - běžný účet 57 232,92 

zůstatek k 31.12.2011 – pokladna 7 973,- 

Příjmy celkem  597 809,61 

Výdaje Kč 

výroba časopisu 259 699,- 

distribuce časopisu 20 124,- 

honoráře a odměny 93 205,- 

daně 14 128,- 

redakční rada 15 271,- 

revizní komise - 

vedení SČSPKS - 

poplatky spořitelny 3 730,50 

ostatní  21 808,- 

výdaje celkem 427 965,50 

 



Zůstatek Kč 
běžný účet 155 129,11 

pokladna 14 715,- 

 

Zůstatek celkem  169 844,11 

V Brně, dne 12.9.2012, Stanislav Stuchlík, hospodář 

 

 

 

 

 

Prodej Speciálů od 23. 9.2011 do 15.9.2012 

 

Specialy 1EUR Leeds, Larkin 30.10.2011 24 Kč 78 1 872 Kč   

Specialy 1EUR Winberg 9.4.2012 24 Kč 44 1 056 Kč   

Specialy 1EUR Maixner 3.5.2012 24 Kč 13 312 Kč 3 240 Kč 

 

Tisk na 2012 – splněno dle odhadů 

Speciály se zpožděním, kvalita tisku – problémy s číslem 2. 

Číslo 3 graficky připravil J. Štembera – vyšlo kvalitně. 

 

Z plánu 2011: 

1. Sukulentní  Vitaceae – Cissus, Cyphostemma (Maule, Matulová) – rozpracováno,  

termín dodání: červenec, srpen 2011 – hotovo jako 2.Spec 2012 

2. Myrmekofilni rostliny či sukulentní bromelie – př. Ježek – pracuje na tom 

3. Kultivary lithopsů – př. Hušner + Pavelka – zatím nerozpracováno 

4. Pseudolithos – př. Vlk - ??? 

5. Echinofossulocatus – Záhora - ??? 

6. Gymn. bicolor-valnicekianum komplex – Kulhánek –z pracuje během 2011 - Nedodáno 

7. Astrophytum, japonské kultivary – Pavlica – v plánu jako 1/2013 

8. Didiereaceae – Pavelka, Prokeš – zpracovány fotografie, text ne 

9. Kaudexní sukulenty Brazílie – Machado – SLÍBIL DODAT POČÁTKEM PROSINCE 

2011 – Nedodáno autorem 

10.  Halfar – Discocactus – slíbil v 2012 

11. Sukulentní Cucurbitaceae – Maule, Matulová – práce na cca 2 roky. 

 

Budoucnost – stejná prognóza jako v 2011: 

Prodej tištěných periodik bude stagnovat nebo klesat. Důvody – INTERNET!!!! finanční krize.  

 Zamyšlení, zda nevydávat např. 1 Speciál na CD a jeden tištěný? 

 Oslovit uživatele internetu. Např. zkrácená verze časopisu - REALIZOVÁNO.  

 Příjem např. inzercí mino náš obor – stavitelé skleníků, firmy s hnojivy a substráty, výrobci 

a distributoři fotoaparátů. 

V Praze dne 14. 9. 2012 – Mgr. Petr Pavelka, šéfredaktor čas. Kaktusy 

 

 

 

 

(pokračování) 



Zpráva o webových stránkách Společnosti za rok 2012 

(http://www.cs-kaktusy.cz) 
 

Společnost českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů provozuje vlastní webové stránky 

již 14 let, od ledna 2001 s doménou cs-kaktusy.cz. Naše stránky jsou poměrně hojně navštěvovány, 

od jejich uvedení je shlédlo již přes 239 000 návštěvníků, přičemž za poslední rok bylo 

zaznamenáno více než 30 000 přístupů, což je asi o třicet procent více než v minulém roce. 

 

Webové stánky Společnosti byly začátkem roku 2012 celé přepracovány za účelem zvýšení jejich 

přehlednosti a byl také poněkud změněn jejich design. Kromě aktuálních čísel časopisu Kaktusy 

s krátkými upoutávkami na jejich obsah jsou postupně doplňovány i obsahy starších ročníků 

s ukázkovými stránkami.  

 

Naše webové stránky jsou pravidelně aktualizovány, hlavní důraz je přitom kladen na co nejúplnější 

informace o připravovaných kaktusářských akcích, jako jsou sympozia, přednášky a výstavy 

pořádané jednotlivými organizacemi. Byla založena také nová společenská rubrika, která je 

otevřená všem klubům a spolkům sdruženým ve Společnosti. Mohou sem posílat zprávy a 

oznámení o životních jubileích a úmrtích svých členů, a také o výročích svých organizací. Rubrika 

v časopise Kaktusy může mít jen omezený rozsah a bude v ní otištěná jen zkrácená verze těchto 

příspěvků, o jejichž zařazení navíc rozhoduje redakční rada. 

 

Na našem webu je prezentována i Archivní sekce SČS PKS, která má za úkol zpracovávat a 

archivovat materiály o činnosti kaktusářských organizací na území České i Slovenské republiky. 

Také tyto stránky jsou postupně doplňovány o zajímavosti z naší kaktusářské historie.    

 

Na portálu Společnosti českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů je také provozována a 

pravidelně aktualizována webová prezentace NOTOSEKCE sdružující zájemce o pěstování 

kaktusů rodu Notocatus. Webové stránky se nacházejí se na adrese www.cs-kaktusy.cz/notosekce. 

 

Na závěr bych chtěl všechny požádat o včasné zasílání přesných informací o chystaných výstavách, 

přednáškách, sympoziích apod. v roce 2013, aby mohly být s dostatečným předstihem vystaveny na 

našich stránkách, tak jako tomu bylo v právě končící kaktusářské sezóně.    

 

 

V Hulíně, dne 12. 9. 2012: Ing. Zdeněk Podešva, webmaster cs-kaktusy.cz  

 

 

(pokračování na dalším listu) 
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